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پمپ هیدرولیک
با توجه به نفوذ روز افزون سیستم هاي هیدرولیکي در صنايع مختلف وجود پمپ هايي با توان و فشار هااي
مختلف بیش از پیش مورد نیاز است  .پمپ به عنوان قلب سیستم هیدرولیک انرژي مکانیکي را کاه توسا
موتورهاي الکتريکي ،احتراق داخلي و  ...تامین مي گردد به انرژي هیدرولیکي تبديل مي کند .در واقع پماپ
در يک سیکل هیدرولیکي يا نیوماتیکي انرژي سیال را افزايش مي دهد تا در مکاان ماورد نیااز ايان انارژي
افزوده به کار مطلوب تبديل گردد.
فشار اتمسفر در اثر خال نسبي بوجود آمده به خاطر عملکرد اجازاي مکاانیکي پماپ  ،سایال را مبباور باه
حرکت به سمت مبراي ورودي آن نموده تا توس پمپ به ساير قسمت هاي مدار هیدرولیک رانده شود.
حبم روغن پر فشار تحويل داده شده به مدار هیدرولیکي بستگي به ظرفیت پمپ و در نتیبه به حبم جابه
جا شده سیال در هر دور و تعداد دور پمپ دارد .ظرفیت پمپ با واحد گالن در دقیقه يا لیتر بر دقیقاه بیاان
مي شود.
نکته قابل توجه در در مکش سیال ارتفاع عمودي مباز پمپ نسبت به سطح آزاد سیال مي باشد  ،در ماورد
روغن اين ارتفاع نبايد بیش از  01متر باشد زيرا بر اثر بوجود آمدن خال نسبي اگار ارتفااع بایش از  01متار
باشد روغن جوش آمده و بباي روغن مايع  ،بخار روغن وارد پمپ شده و در کار سیکل اختالل بوجود خواهد
آورد  .اما در مورد ارتفاع خروجي پمپ هیچ محدوديتي وجود ندارد و تنها توان پمپ است که ماي تواناد آن
رامعین کند.
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پمپ ها در صنعت هیدرولیک به دو دسته کلي تقسیم مي شوند :
 -0پمپ ها با جا به جايي غیر مثبت ( پمپ هاي دينامیکي)
 -2پمپ هاي با جابه جايي مثبت

پمپ ها با جا به جايي غیر مثبت  :تواناايي مقاومات در فشاار هااي باان را ندارناد و باه نادرر در صانعت
هیدرولیک مورد استفاده قرار مي گیرند و معمون به عنوان انتقال اولیه سیال از نقطه اي به نقطه ديگر بکاار
گرفته مي شوند .بطور کلي اين پمپ ها براي سیستم هاي فشار پايین و جرياان باان کاه حاداکثر ظرفیات
فشاري آنها به  251psiتا  0111siمحدود مي گردد مناسب است .پمپ هاي گريز از مرکز (سانتريفوژ)
و محوري نمونه کاربردي پمپ هاي با جاببايي غیر مثبت مي باشد.

پمپ هاي با جاببايي مثبت  :در اين پمپ ها به ازاي هر دور چرخش محور مقدار معیني از سیال به سمت
خروجي فرستاده

مي شود و توانايي غلبه بر فشار خروجي و اصطکاک را دارد  .اين پمپ هاا مزيات هااي

بسیاري نسبت به پمپ هاي با جابه جايي غیر مثبت دارند مانند مانند ابعاد کاوچکتر  ،باازده حبماي باان ،
انعطاف پذيري مناسب و توانايي کار در فشار هاي بان ( حتي بیشتر از )psi
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پمپ ها با جابه جايي مثبت از نظر ساختمان :
 -0پمپ هاي دنده اي
 - 2پمپ هاي پره اي
 -0پمپ هاي پیستوني
پمپ ها با جابه جايي مثبت از نظر میزان جابه جايي :
 -0پمپ ها با جا به جايي ثابت
 -2پمپ هاي با جابه جايي متغییر

در يک پمپ با جابه جايي ثابت ( )Fixed Displacementمیزان سیال پمپ شده به ازاي هار ياک دور
چرخش محور ثابت است در صورتیکه در پمپ هاي با جابه جايي متغیر ()Variable Displacement
مقدار فوق بواسطه تغییر در ارتباط بین اجزاء پمپ قابل کم يا زياد کردن است .به اين پمپ ها  ،پمپ هاا ي
دبي متغیر نیز مي گويند.
بايد بدانیم که پمپ ها ايباد فشار نمي کنناد بلکاه تولیاد جرياان ماي نمايناد .در واقاع در ياک سیساتم
هیدرولیک فشار بیانگر میزان مقاومت در مقابل خروجي پمپ است اگر خروجي در فشار يک اتمسفر باشد به
هیچ وجه فشار خروجي پمپ بیش از يک اتمسفر نخواهد شد .همچنین اگر خروجي در فشاار  011اتمسافر
باشد براي به جريان افتادن سیال فشاري معادل  011اتمسفر در سیال بوجود مي آيد.
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پمپ هاي دنده اي Gear Pump
اين پمپ ها به دلیل طراحي آسان  ،هزينه ساخت پايین و جثه کوچاک و جماع و جاور در صانعت کااربرد
زيادي پیدا کرده اند  .ولي از معايب اين پمپ ها مي توان به کاهش بازده آنها در اثار فرساايش قطعاار باه
دلیل اصطکاک و خوردگي و در نتیبه نشت روغن در قسمت هاي داخلي آن اشااره کارد .ايان افات فشاار
بیشتر در نواحي بین دنده ها و پوسته و بین دنده ها قابل مشاهده است.

پمپ ها ي دنده اي :
 -0دنده خارجي External Gear Pumps
 –2دنده داخلي Internal Gear Pumps
 -0گوشواره اي

Lobe Pumps

 -4پیچي

Screw Pumps

 -5ژيروتور

Gerotor Pumps

 -0دنده خارجي External Gear Pumps
در اين پمپ ها يکي از چرخ دنده ها به محرک متصل بوده و چرخ دنده ديگر هرزگرد مي باشد .باا چارخش
محور محرک و دور شدن دنده هاي چرخ دنده ها از هم با ايباد خالء نسبي روغن به فضاي بین چرخ دناده
ها و پوسته کشیده شده و به سمت خروجي رانده مي شود.
لقي بین پوسته و دنده ها در اينگونه پمپ ها حدود ( ( 12125 mmمي باشد.
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افت داخلي جريان به خاطر نشست روغن در فضاي موجود بین پوسته و چرخ دنده اسات کاه لغازش پماپ
(  )Volumetric efficiencyنام دارد.
با توجه به دور هاي باني پمپ که تا  2011 rpmمي رسد پمپاژ بسیار سريع انبام مي شود ،ايان مقادار
در پمپ ها ي دنده اي با جابه جايي متغییر مي تواند از  051 rpmتا  0051 rpmمتغییر باشد .پمپ ها
ي دنده اي براي فشارهاي تا (کیلوگرم بر سانتي متر مربع  0111 psi )211طراحي شاده اناد کاه البتاه
اندازه متداول آن  0111 psiاست.

 –2دنده داخلي Internal Gear Pumps
اين پمپ ها بیشتر به منظور روغنکاري و تغذيه در فشار هاي کمتر از  0111 psiاستفاده مي شود ولي در
انواع چند مرحله اي دسترسي به محدوده ي فشاري در حدود  4111 psiنیز امکاان پاذير اسات .کااهش
بازدهي در اثر سايش در پمپ هاي دنده اي داخلي بیشتر از پمپ هاي دنده اي خارجي است.
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 -0پمپ هاي گوشواره اي

Lobe Pumps

اين پمپ ها از خانواده پمپ هاي دنده اي هستند که آرامتر و بي صداتر از ديگر پمپ هاي اين خانواده عمل
مي نمايد زيرا هر دو دنده آن داراي محرک خارجي بوده و دنده ها با يکديگر درگیر نمي شوند .اما به خااطر
داشتن دندانه هاي کمتر خروجي ضربان بیشتري دارد ولي جابه جايي حبمي بیشتري نسبت به ساير پماپ
هاي دنده اي خواهد داشت.
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 -4پمپ هاي پیچي

Screw Pumps

پمپ پیچي يک پمپ دنده اي با جابه جايي مثبت و جريان محوري بوده که در اثر درگیري سه پایچ دقیا
(سنگ خورده) درون محفظه آب بندي شده جرياني کامال آرام  ،بدون ضربان و با بازده بان تولید ماي کناد.
دو روتور هرزگرد به عنوان آب بندهاي دوار عمل نموده و باعث راناده شادن سایال در جهات مناساب ماي
شوند.حرکت آرام بدون صدا و ارتعاش  ،قابلیت کا با انواع سیال  ،حداقل نیاز باه روغنکااري  ،قابلیات پمپااژ
امولسیون آب  ،روغن و عدم ايباد اغتشاش زياد در خروجي از مزاياي جالب اين پمپ مي باشد.

 -5پمپ هاي ژيروتور

Gerotor Pumps

عملکرد اين پمپها شبیه پمپ هاي چرخ دنده داخلي است .در اين پماپ هاا عضاو ژيروتاور توسا محارک
خارجي به حرکت در مي آيد و موجب چرخیدن روتور چرخ دندهاي درگیر با خود مي شود.
در نتیبه اين مکانیزم درگیري  ،آب بندي بین نواحي پمپاژ تامین مي گردد .عضو ژيروتور داراي يک چارخ
دندانه کمتر از روتور چرخ دنده داخلي مي باشد.
حبم دندانه کاسته شده ضرب در تعداد چرخ دندانه چرخ دنده محرک  ،حبم سیال پمپ شده به ازاي هر
دور چرخش محور را مشخص مي نمايد.
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پمپ هاي پره اي :
به طور کلي پمپ هاي پره اي به عنوان پمپ هاي فشار متوس

در صنايع مورد استفاده قرار مي گیرند.

سرعت آنها معمون از  0211 rpmتا  0051 rpmبوده و در مواقع خاص تا  2411 rpmنیز میرسد.
بازده حبمي اين پمپ ها  %58تا  %18است اما بازده کلي آنها به دلیل نشت هاي موجود در اطراف روتور
پايین است ( حدود  058تا  .) %18عمدتا اين پمپها آرام و بي سر و صدا کار مي کنند  ،از مزاياي جالب اين
پمپ ها اين است که در صورر بروز اشکال در ساختمان پمپ بدون جدا کردن لوله هاي ورودي و خروجي
قابل تعمیر است.
فضاي بین روتور و رينگ بادامکي در در نیم دور اول چرخش محور  ،افزيش يافته و انبساط حبمي حاصله
باعث کاهش فشار و ايباد مکش مي گردد ،در نتیبه سیال به طرف مبراي ورودي پمپ جريان مي يابد .در
نیم دور دوم با کم شدن فضاي بین پره ها سیال که در اين فضاها قرار دارد با فشار به سمت خروجي رانده
مي شود .همانطور که در شکل مي بینید جريان بوجود آمده به میزان خروج از مرکز(فاصله دو مرکز) محور
نسبت به روتور پمپ بستگي دارد و اگر اين فاصله به صفر برسد ديگر در خروجي جرياني نخواهیم داشت.
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پمپ هاي پره اي که قابلیت تنظیم خروج از مرکز را دارند مي توانند دبي هاي حبمي متفاوتي را به سیستم
تزري کنند به اين پمپ ها  ،جابه جايي متغییر مي گويند .به خاطر وجود خروج از مرکز محور از روتور(عدم
تقارن) بار جانبي وارد بر ياتاقان ها افزايش مي يابد و در فشار هاي بان ايباد مشکل مي کند.
براي رفع اين مشکل از پمپ هاي پره اي متقارن (باننس) استفاده مي کنند .شکل بیضوي پوسته در اين
پمپ ها باعث مي شود که مباري ورودي و خروجي نظیر به نظیر رو به روي هم قرار گیرند و تعادل
هیدرولیکي برقرار گردد .با اين ترفند بار جانبي وارد بر ياتاقان ها کاهش يافته اما عدم قابلیت تغییر در جابه
جايي از معايب اين پمپ ها به شمار مي آيد  (.چون خروج از مرکز وجود نخواهد داشت)

حداکثر فشار قابل دستیابي در پمپ هاي پره اي حدود  0111 psiاست.

پمپ هاي پیستوني
پمپ هاي پیستوني با دارا بودن بیشترين نسبت توان به وزن ،از گرانترين پمپ ها هستند و در صورر آب
بندي دقی پیستون ها مي تواند بان ترين بازدهي را داشته باشند .معمون جريان در اين پمپ ها بدون
ضربان بوده و به دلیل عدم وارد آمدن بار جانبي به پیستونها داراي عمر طونني مي باشند ،اما به خاطر
ساختار پیچیده تعمیر آن مشکل است.
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از نظر طراحي پمپ هاي پیستوني به دو دسته شعاعي و محوري تقسیم مي شوند.

پمپ هاي پیستوني محوري با محور خمیده (): )Axial piston pumps(bent-axis type
در اين پمپ ها خ مرکزي بلوک سیلندر نسبت به خ مرکزي محور محرک در موقعیت زاويه اي مشخصي
قرار دارد میله پیستون توس

اتصانر کروي ()Ball & socket jointsبه فلنج محور محرک متصل

هستند به طوري که تغییر فاصله بین فلنج محرک و بلوک سیلندر باعث حرکت رفت و برگشت پیستون ها
در سیلندر مي شود .يک اتصال يونیورسال ( ) Universal linkبلوک سیلندر را به محور محرک متصل
مي کند.

میزان خروجي پمپ با تغییر زاويه بین دو محور پمپ قابل تغییر است.در زاويه صفر خروجي وجود ندارد و
بیشینه خروجي در زاويه  01درجه بدست خواهد آمد.
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پمپ هاي پیستوني محوري با صفحه زاويه گیر (): )Axial piston pumps(Swash plate
در اين نوع پمپ ها محوربلوک سیلندر و محور محرک در يک راستا قرار مي گیرند و در حین حرکت دوراني
به خاطر پیروي از وضعیت صفحه زاويه گیر پیستون ها حرکت رفت و برگشتي انبام خواهند داد  ،با اين
حرکت سیال را از ورودي مکیده و در خروجي پمپ مي کنند .اين پمپ ها را مي توان با خاصیت جابه جايي
متغیر نیز طراحي نمود  .در پمپ هاي با جابه جايي متغییر وضعیت صفحه زاويه گیر توس مکانیزم هاي
دستي  ،سرو کنترل و يا از طري سیستم جبران کننده تنظیم مي شود .حداکثر زاويه صفحه زاويه گیر
حدود  0025درجه مي باشد.
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پمپ هاي پیستوني شعاعي ()Radial piston pumps
در اين نوع پمپ ها  ،پیستون ها در امتداد شعاع قرار میگیرند.پیستون ها در نتیبه نیروي گريز از مرکز و
فشار سیال پشت آنها همواره با سطح رينگ عکس العمل در تماسند.
براي پمپ نمودن سیال رينگ عکس العمل بايد نسبت به محور محرک خروج از مرکز داشته باشد ( مانند
شکل ) در ناحیه اي که پیستون ها از محور روتور فاصله دارند خال نسبي بوجود آمده در نتیبه مکش انبام
میگیرد  ،در ادامه دوران روتور ،پیستون ها به محور نزديک شده و سیال موجود در روتور را به خروجي پمپ
مي کند .در انواع جابه جايي متغییر اين پمپ ها با تغییر میزان خروج از مرکز رينگ عکس العمل نسبت به
محور محرک مي توان مقدار خروجي سیستم را تغییر داد.
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پمپ هاي پالنچر ()Plunger pumps
پمپ هاي پالنچر يا پمپ هاي پیستوني رفت و برگشتي با ظرفیت بان در هیدرولیک صنعتي کاربرد دارند.
ظرفیت برخي از اين پمپ ها به حدود چند صد گالن بر دقیقه مي رسد.
پیستون ها در فضاي باني يک محور بادامکي (شامل تعدادي رولر برينگ خارج از مرکز) در آرايش خطي
قرار گرفته اند .ورود و خروج سیال به سیلندر ها از طري سوپاپ ها(شیر هاي يک ترفه) انبام مي گیرد.

راندمان پمپ ها (:)Pump performance
بازده يک پمپ بطور کلي به میزان تلرانسها و دقت بکار رفته در ساخت  ،وضعیت مکانیکي اجزاء و باننس
فشار بستگي دارد .در مورد پمپ ها سه نوع بازده محاسبه مي شود:
 -0بازده حبمي که مشخص کننده میزان نشتي در پمپ است و از رابطه زير بدست مي آيد
( دبي تئوري که پمپ بايد تولید کند /میزان دبي حقیقي پمپ )=بازده حبمي
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 -2بازده مکانیکي که مشخص کننده میزان اتالف انرژي در اثر عواملي مانند اصطکاک در ياتاقان ها و
اجزاي درگیر و همچنین اغتشاش در سیال مي باشد.
بازده مکانیکي= (قدرر حقیقي داده شده به پمپ /قدرر تئوري مورد نیاز جهت کار پمپ )
 -0بازده کلي که مشخص کننده کل اتالف انرژي در يک پمپ بوده و برابر حاصضرب بازده مکانیکي در
بازده حبمي مي باشد.
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پمپ شناور

پمپ شناور يک يا چند طبقه ،تک مکشه ،محفظه با برش شعاعي ،مخصوص نصب عمودي .در مواردي بسته به
تعداد طبقار و اندازه موتور ميتواند به صورر افقي يا مايل نیز نصب شود.
پروانهها بصورر جريان شعاعي يا مختل بوده و قابل تراش مي باشند.محفظه طبقار پمپهاي جريان شعاعي
توس بست طبقار و محفظه طبقار پمپهاي جريان مختل توس پیچهاي دوسر به همديگر متصل ميشوند.
محفظه مکش بین موتور و پمپ توس صافي مکش ،پمپ را در مقابل ذرار درون آب محافظت ميکند.
پمپها معمونً داراي سوپاپ يک طرفه مي باشد.
موارد کاربرد پمپ شناور










انتقال آب تمیز يا حاوي کمي امالح در مصارف آبیاري
سیستمهاي آبیاري باراني
ايستگاههاي تقويت فشار
تأمین آب اضطراري
زهکشي آبهاي تحت انرضي
تأسیسار تصفیه آب
مصارف شستشوي صنعتي و سیستمهاي آتش نشاني
بعالوه اين پمپها در معادن و آبنماها و غیره بکار ميرود
میزان مباز شن در آب مورد پمپاژ  25گرم در متر مکعب ميباشد

مشخصار کلي پمپ شناور




قطر نامي سوپاپ0 ، : 2/0تا %اينچ
ظرفیت آبدهي : 5تا  051متر مکعب در ساعت
ارتفاع :تا  011متر
44

فصل چهارم  :پمپ هیدرولیک

منحني همپوشاني پمپ شناور

44

فصل چهارم  :پمپ هیدرولیک

پمپ گریز از مرکز

پمپ گريز از مرکز افقي ،با محفظه حلزوني ،يک طبقه ،پروانه يکسر آويز ،موتور جدا،تک مکشه مرکزي و از نظر
ابعادي و عملکرد مطاب  Din24255مي باشد .پروانه پمپ باننس دينامیکي گرديده و محور به وسیله آببند
مکانیکي و يا نوار گرافیتي آببندي ميشود.
محور پمپ توس بوش فوند کروم نیکل قابل تعويض محافظت مي گردد.
نیروهاي شعاعي و محوري وارد بر محور پمپ توس دو عدد بلبرينگ گريس کاري شده که در يک طرف پروانه
واقع شدهاند تحمل مي شود .در صورر درخواست مشتري روانکاري با روغن هم امکانپذير مي باشد.
اين پمپها طوري طراحي شدهاند که روتور و پايه ياتاقان آن به راحتي از طرف الکتروموتور بدون جدا کردن
محفظه از سیستم لوله کشي قابل باز شدن مي باشد.
موارد کاربرد پمپ گريز از مرکز




انتقال آب براي مصارف کشاورزي
انتقال آب براي مصارف شهري و صنعتي
انتقال آب آب گرم تأسیسار گرمايش و سرمايش

مشخصار کلي پمپهاي گريز از مرکز





قطر خروجي : 02تا  011میلیمتر
ظرفیت آبدهي : 5تا  0%11متر مکعب در ساعت
ارتفاع : 5تا  %1متر
درجه حرارر سیال با آب بندي :با نوار گرافیت از  -51تا 001درجه سانتیگراد و با آببند مکانیکي از
 -51تا  041درجه سانتیگراد
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پمپ گل کش

اين نوع پمپ از نوع گريز از مرکز افقي ،با محفظه حلزوني ،يک طبقه ،پروانه يکسر آويز ،موتور جدا تک مکشه
مرکزي مي باشد.
پروانه پمپ باننس دينامیکي گرديده و محور بوسیله نوار گرافیکي آببندي ميشود .فلنج محفظه رانش بسمت
بان بوده و اگر از طرف موتور نگاه شود در سمت چپ قرار گرفته است .جهت جلوگیري از نفوذ ذرار ساينده
مايع پمپ شونده به محفظه آببندي و همچنین خنک کاري آن از يک منبع تغذيه خارجي استفاده ميشود.
يکي از ويژگیهاي مهم اين پمپها استفاده از قطعار سايشي تعويض شونده است .
موارد کاربرد پمپ گل کش







پمپاژ مايعاتي همچون گل حفاري
آب گل آلود (داراي شن و ماسه(
دوغاب مصالح ساختماني محلول موم
مخلوط مواد نفتي سنگین
همچنین در صنايع کاغذسازي ،قند ،مواد شوينده
کاربردهاي معمول پمپهاي گريز از مرکز مانند آبرساني و آبیاري و پمپاژ مواد شیمیايي سبک

مشخصار کلي پمپ گل کش





قطر خروجي : 51تا  051میلیمتر
ظرفیت آبدهي : 01تا  051متر مکعب در ساعت
ارتفاع : 01تا  01متر
درجه حرارر سیال با آب بندي :از  21تا  001درجه سانتیگراد
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